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“Contamos com uma boa residência pediátrica
no principal hospital da região”

A Regional Vale do Aço da
Sociedade Mineira de Pediatria
abrange uma área com mais de
setenta pediatras, sendo que
grande parte atende em vários
locais de trabalho: prontosocorro, postos de saúde,
enfermaria, sala de parto,
consultório, UTI, entre outros.
Como a maioria de nossa especialidade, nós também temos
problemas a serem enfrentados.
Destacamos a sobrecarga de trabalho, a
correria para atender em vários locais
diferentes e a participação em mais de
uma escala de plantão para uma
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significativa parcela
dos pediatras.

dos pacientes por esse tipo de atendimento.

Contamos com
uma boa residência de
pediatria no principal
hospital da região e a
procura pelas vagas da
residência tem sido
crescente. O problema
da falta de pediatras
ainda não nos afeta,
mas os consultórios estão sobrecarregados, pois muitos profissionais preferem
trabalhar em outros locais e não no
consultório particular/convênio, o que
aumenta significativamente a demanda

Temos procurado melhorar as
condições de trabalho do pediatra da
regional e uma das ações está relacionada aos serões de pediatria bimensais
para ajudar na atualização e educação
continuada do nosso profissional.
Valorizamos muito a atuação da SMP
nas áreas de educação continuada,
apoio e valorização do pediatra, o que
nos incentiva a agir da mesma forma
aqui também.
Sigrid Terezinha Campomizzi Calazans
Presidente - Regional Vale do Aço
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O perigo das bactérias multirresistentes

O infectologista pediátrico
Alexandre Sérgio da Silva Braga,
presidente do Comitê de Infectologia da
SMP, deu essa entrevista ao último SMP
Informa (jornal impresso), que, por
motivos de falda de espaço, foi editada.
Publicamos novamente a reportagem,
desta vez na íntegra. Formado pela
Faculdade de Ciências Médicas, o
pediatra é mestre em Saúde da Criança e
do Adolescente pela Universidade
Federal de Minas Gerais e do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar do
Hospital da Polícia Militar.
1) O jornal O Globo publicou
recentemente uma matéria enfocando o
perigo das bactérias multiressistentes,
que surgem com o uso excessivo e
indiscriminado de antibióticos. O alerta
vale também para as crianças em
ambulatório? Por quê?
Certamente o perigo das bactérias
multirressistentes é uma trágica
realidade. A utilização dos antibióticos
de forma excessiva e irracional é sem
dúvida o principal fator de indução de
resistência bacteriana, no entanto, este
amplo uso não se restringe aos seres
humanos, aliás, na pecuária e agricultura encontramos o maior consumo destes
fármacos. Sabiamente as bactérias
tentam, como qualquer ser vivo,
desenvolver mecanismos de defesa para
se preservarem, sintetizam enzimas,
bombas de efluxo, alteram os alvos de
ligação onde os antimicrobianos
agiriam, entre outros. Estas “superbactérias”, deixando de lado o sensacionalismo, não fazem distinção de idade,
raça, sexo. Logo, os pacientes pediátricos estão em risco de serem colonizados
e infectados pelas mesmas. Este fato é
mais comum no ambiente hospitalar,
principalmente em pacientes vinculados
aos serviços de oncologia e hemodiálise.
Crianças da comunidade podem
adquirir estes microrganismos hospitalares quando entram em contato com
portadores dessas bactérias, no entanto,
sabe-se que o risco de crianças hígidas
evoluírem com complicações decorrentes de uma possível colonização por
germes multirressistentes é baixo. O

problema da resistência também tem
sido detectado em bactérias da
comunidade, como exemplo temos o
Streptococcus pneumoniae resistente à
penicilina, situação que retroagiu um
pouco com a introdução da vacina
conjugada 7 valente, seguida da 10 e
posteriormente 13 valente. Devemos
nos manter alertas para a questão.
2) Podemos voltar a ter infecções
não curáveis como no início do século
XX?
Infelizmente já temos
descrição de poucas
bactérias resistentes a
todos antimicrobianos
disponíveis, logo, estamos
retornando a era préantibiótica. O problema é
mais grave quando
analisamos as Gram
negativas (Klebsiella,
Pseudomonas, Acinetobacter, Serratia,
esta última com resistência intrínseca às
polimixinas). Em algumas situações
existe sensibilidade in vitro a um ou dois
antibióticos, no entanto, dependendo
do local anatômico acometido (ex.
sistema nervoso central) a penetração
do fármaco é tão pequena que a
tentativa de tratamento torna-se quase
um ato heróico. Amplo conhecimento
de farmacocinética e farmacodinâmica é
fundamental para tentarmos otimizar a
terapêutica: infusão prolongada (Ex.
Meropenem em 3 horas), associação de
drogas buscando sinergismo (Ex.
Meropenem com Polimixina), entre
outros.
4) Segundo a SBP, no Brasil, cerca de
90% das infecções respiratórias são
ocasionadas por vírus e a utilização de
antibióticos seria necessária somente
para 20% dos casos. Ocorre que 30 a
40% dessas crianças acabam utilizando
antibióticos sem necessidade.O Sr. acha
que o médico pode ser pressionado
pelos pais do pequeno paciente para o
uso do medicamento?
A prescrição excessiva de antibióticos para infecções de vias aéreas
superiores é um fato. As razões para este

ato vão muito além da pressão dos pais,
que sabemos ter um grande peso. Mas,
talvez a insegurança do profissional,
principalmente do pronto-atendimento,
de como será a evolução do paciente
associada ao medo de processos não são
fatores menos significantes. A possibilidade de se ter uma retaguarda confiável
de acompanhamento ambulatorial
certamente diminuiria essa epidemia de
prescrições desnecessárias.
5) O Sr. acredita que
mesmo com a exigência
das receitas médicas para
antibióticos pela Anvisa, o
problema ainda persiste?
A atitude da ANVISA
foi interessante no sentido
de dificultar a obtenção
indiscriminada de antimicrobianos, nas farmácias
sérias, pelo leigo. No entanto, a medida
implementada pela Agência é ineficaz
para diminuir o consumo de antimicrobianos prescritos indevidamente, pois,
nestes casos a receita é emitida pelo
profissional. Penso que o ideal, e talvez
até utópico, seria disponibilizar
atendimento e acompanhamento
médico de qualidade, mas, para isto, o
profissional deveria ter tempo e
motivação para se capacitar continuamente, assim como ter condições dignas
para escutar e examinar seu cliente.
6) Existe solução para o problema?
Talvez, para não ser muito pessimista. Quem sabe se os bons médicos e
gestores conseguirem desenvolver
mecanismos de resistência para se
tornarem os prevalentes no atual meio
ambiente que nos cerca. Neste momento, poderíamos sonhar com uma
medicina de maior qualidade, para
profissionais e pacientes, com prescrições de antimicrobianos mais racionais,
diminuindo, quem sabe, desta forma o
surgimento de mais e mais bactérias
multirressistentes. Será? Quem sabe um
dia...
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Sociedade Brasileira de Pediatria lança manual de nutrologia

Com conteúdo prático e atualizado,
apresentação gráfica atraente e de fácil
visualização, o Manual para
Profissionais da Saúde do Curso de
Aprimoramento em Nutrologia
Pediátrica (CANP) da SBP já está
disponível. “Trata-se de um documento
que vai ajudar médicos e outros
profissionais, além de alunos de
graduação e residentes, que poderão
aperfeiçoar seus conhecimentos sobre
nutrição saudável, bem como sobre
prevenção, identificação e tratamento
das doenças mais comuns na área”,
informa Roseli Sarni, responsável pela

coordenação geral do
Programa, juntamente com
a Virgínia Weffort, presidente do Comitê de
Nutrição da Sociedade
Mineira de Pediatria.
Estão entre os temas
abordados a “avaliação da
condição nutricional”,
“aleitamento materno”,
“alimentação complementar”, “alimentação do pré-escolar,
escolar e adolescente”, “obesidade e
síndrome metabólica”, “seguimento
ambulatorial do recém-nascido pré-

termo: enfoque nutricional”, “alergia ao leite de
vaca”, “desnutrição
energético-protéica:
seguimento nutricional”,
“deficiência de micronutrientes” e “leitura complementar sugerida”. São, ao
todo, 100 páginas e os
interessados devem entrar
em contato com a
F u n d a ç ã o S B P, p e l o
telefone 11. 3068 8595.
Fonte: Assessoria de Comunicação
da SBP
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2/1: Reunião entre Dra. Raquel Pitchon, Dr. Luís Fernando Andrade de Carvalho e Dr. Carlos Eduardo Reis.
7/1: Dra. Raquel realizou entrevistas para as TVs Alterosa e Rede Minas e Rádio Inconfidência
9/1: Reunião Diretoria Executiva da SMP
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Mamadeira e chupeta ajudam a parar amamentação - Jornal da Manhã, Uberaba
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Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica

19 de março - Fórum Mineiro sobre Violência contra
Crianças e Adolescentes

Local: Florianópolis – Costão do Santinho

4 e 5 de abril - II Simpósio de Atualização em Doenças
Respiratórias na Infância e Adolescência

http://www.amib.org.br/

Local: Auditório do CRMMG - Rua Timbiras, 1.200
bairro Funcionários – BH – MG

Local: Aracaju/SE

Data: 21 a 25 de maio

13º Congresso Brasileiro de Adolescência

23 e 24 de maio – Fórum da Academia Mineira de
Pediatria

Data: 24 a 27 de setembro

22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em
Amamentação

14º Congresso Brasileiro de Ensino;

19 e 20 de setembro - Simpósio "Os essenciais 1.000
primeiros dias da Criança»
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Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança ;
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em
Pediatria;
2º Encontro da Liga de Pediatria
Local: Campinas/SP

15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia
Pediátrica
19° Congresso Latino Americano e 10° Congresso
Ibero Americano de Gastroenterologia, Hepatologia
e Nutrição

Data: 02 a 04 de outubro

Local: Centro de Convenções de Natal/RN

Data: 15 a 18 de outubro

Data: 26 a 29 de março

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

http://www.gastroped2014.com.br/

1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica

5º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Local: Gramado / RS

Local: Florianópolis/SC

Data: 27 a 29 de março 2014

Data: 13 a 15 de novembro

Informações: www.simposioreanimacao2014.com.br

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

22º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Local: Porto de Galinhas / PE

Local: Brasília/DF

Data: 30 de abril a 03 de maio

Data: 19 a 22 de novembro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Local: Gramado/RS

A programação das atividades da SMP está disponível no site
www.smp.org.br

